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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه-1-1

های مختلف باستانی، شناسی برای بازسازی محیط وبیعی استقرارهای انسانی در دورهباستان

سانی از دوره ستقرارهای ان ست. چراکه ا شته تا به امروز در ارتباط با نیازمند علم جغرافیا های گذ

اند. ایو ارتباط را گرفته همواره تحت تأثیر عوامل وبیعی شببکلمحیط زیسببت و وبیعت بوده و 

های قابل کشبببت، منابع غذایی و همننیو رسبببی به منابع آب، زمیوتوان با توجه به دسبببتمی

مد وجری، های وبیعی و.. با وضببوح بیشببتری نمایان سبباخت  احگیری از عوارض و پدیدهبهره

ستان زیست قسمت عمده(. توجه به محیط8: 1394 شامل میمطالعات با سان جدید را  شد. شنا

در ایو روش مطالعه جوامع گذشته بر اساس تج یه تحلیل محیط پیرامون ایو جوامع در سیستم 

ایو راسبببتا علم جغرافیا به شبببناخت رابطه متقابل انسبببان و محیط  اکولوژی انجام گرفت که در

های (. در ارتباط با دوره1388ضببالو، شببناسببان قرار گرفت  رپرداخت مورد اسببتفاده باسببتانمی

ای انجام شببده اسببت. ایو های گسببتردهغرب ایران  آذربایجان(، بررسببیمختلف فرهنگی شببمال

های مهمی اسببت که از منظر مختلف به کرات مورد بررسببی و مطالعه قرار گرفته منطقه از بخش

های شبباخد در د محووههای فرهنگی حای  اهمیت اسببت و وجواسببت. ایو منطقه در اک ر دوره

های نوسبنگی، م  و سبن ، مفرو و آهو و... همگی شباهدی برایو مدعاسبت. در مطالعات دوره

ضی از محووه شده آثاری از دورۀ پیش از تاریخ در بع سایی انجام  شنا ستانی ایو منطقه  های با

ستشده که گویا ستقرار گروهی اهمیت ناحیه و وجود منابع زی سانی همحیطی کافی برای ا ای ان

به کمبود م با توجه  حاضبببر قدبببد دارد  با تغییرات در آن اسبببت. پژوهش  طه  عات در راب طال

گیری جوامع انسببانی محیطی و نوسببانات اقلیمی منطقه، به مطالعه ایو فرآیند در شببکلزیسببت

 منطقه و فروپاشی احتمالی بعضی از استقرارها بپردازد.

شبناسبی، باسبتان ۀهای جغرافیایی، پیشبینویژگینامه ضبمو مطالعه و بررسبی در ایو پایان 

های باستانی شناسی و اقلیم، محووهساخت و مورفولوژی، اکوسیستم گیاهی و جانوری، آبزمیو

گیری های محیطی بر شبببکلگیری به تأثیر عوامل اقلیمی و توانسبببعی شبببده در بخش نتیجه

 ب پرداخته شود.غرشمال یقهآهو( منط –سن  های پیش از تاریخ  م محووه
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 بیان مسأله: -1-2

شببناختی و ارتباط بیو انسببان و محیط پیرامونش موضببوعی انکارناشببدنی در مطالعات انسببان

ستان ستانبا ست که از دیرباز مورد توجه با ست شناختی ا سان نی  قرار گرفته ا فتیده،  قمریشنا

ست1392 ستان(. رویکرد زی شناخت می محیطی در با سی عالوه بر  ان عامل محیط در ایجاد شنا

ستگاه ستگاه، می ان انطباق زی شرایط محیطی حاکم را نی  ممکو میهر زی سی، ها با  سازد  الما

ماری 1392 ید مع حه، تغییرات اقلیمی را کل یۀ وا لد در فرضببب چای بار گوردون  (. برای اولیو 

شببناسببان با (. از اواخر قرن نوزدهم زمیوNiknami,15:2000گیری جوامع معرفی کرد  شببکل

شناسی با تانشناسی شدند. ارتباط باسبررسی رخدادهای فرهنگی دورۀ پلیستوسو وارد باستان

سی و دیریوزمیو شاخهشنا سی موجش پدید آمدن  ستانای بهشنا سی محیطی در دهۀ نام با شنا

ستان(. به کاربرد دانش دیریو اقلیمHasan,311:2006میالدی شد   195 شناختی شناسی در با

شناسی فرهنگی و مسئله بوماز نیمه دوم قرن بیستم به بعد شتاب بخشید، به همیو سبش، زیست

سازگاری فرهن  با تحوالت زیستچگون ستانمحیطی در بررسیگی  شناختی جایگاه خود های با

 (.62: 1394را به خوبی یافته است  ناصری و همکاران، 

ستاغرب ایران منطقهشمال ست مرتفع و کوه شمالای ا شتهنی که از ورف  های کوهغربی ر

سوی جنوب سه حوضۀ  480شرق به وول زاگرس به  ست. ایو منطقه از  شده ا شیده  کیلومتر ک

های (. بررسی70: 1392آبری  دریاچۀ ارومیه، دریای خ ر و ق ل اوزن تشکیل شده است  والیی، 

شان دااقلیم سی دکتر برنارد کمپل در جنوب دریاچۀ ارومیه ن د که ایو نقطه از ایران از نقطه شنا

ذایی آمادگی کامل داشبببته غذیرش اجتماعات فاقد تکنیک تولید نظر فراوانی مواد غذایی برای پ

توانستند به آسانی احتیاجات غذایی و نیازهای زیستی خود را تأمیو های انسانی میاست و گروه

 (.16: 1366نمایند  شهمیرزادی، 

یه  ه اره دهم و نهم ق.م.در دورۀ تحوالت هولوسبببو او قاز جنوبی و ل غان، قف ( دسببببت م

های اوراف دریاچۀ وان و ارومیه کامالً لخت بوده و یا حداک ر پوشببش پراکنده اسببتپی وسببرزمی

دار و درخت بر آذربایجان تا هفتم ق.م. هم پوشببش اسببتپی بدونفاصببله ه اره نهم  داشببتند. در

ه ار قبل از میالد  6تا  7(. در فاصببله حدود 71: 1394مسببلط بوده اسببت  ناصببری و همکاران، 

سا را می شش آرتمی ساوان جای پو سپ  با اف ایش تدریجی ری ش ن والت جوی پوشش  گیرد و 

ه ار ق.م. پوشش گیاهی امروزی در اوراف دریاچۀ ارومیه پدیدار و  5در مرک  آذربایجان از حدود 

ابطه بیو انسان و محیط با نقش تعاملی (. بر همیو اساس رBottema,19:1986شود  ت بیت می

شناسی و جغرافیا توان نقطۀ تالقی باستانبیو ایو دو، از زمان حضور انسان مطرح بوده است. می

شببناسببان پیرو را در همیو توجه به رابطۀ انسببان و محیط زیسببتش بازشببناخت. هرچند باسببتان

ی تاریخ فرهنگی، روندگرا و پسببباروندگرا معموالً هر  ک تعریف خاصبببی برای توضبببی  مکاتش 
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 (.23: 1379شناسی و جغرافیا دارند  دارک، باستان

داری و ن فرهن  بشببری را به چهار مرحله فنی متمای  گردآوری غذا و شببکار، گلهداناجغرافی

شناسی های باستان(. کاوش و بررسی48: 1375کنند  هاگت، میچرا، کشاورزی و شهری تقسیم

غرب ایران صبببورت گرفته تا اندازه زیادی سبببیمای منطقه شبببمال که در شبببش دهۀ اخیر در

را به ویژه در حوضببۀ دریاچه ارومیه تعریف شببدنی کرده های فرهنگی آنشببناسببی و دورهباسببتان

از تاریخ در بعضبببی از عات انجام شبببده آثاری از دورۀ پیش(. در مطال70: 1392اسبببت  والیی، 

محیطی ی اهمیت ناحیه و وجود منابع زیسببتگویاهای باسببتانی آن شببناسببایی شببده که محووه

های انسببانی در آن اسببت. پژوهش حاضببر قدببد دارد با توجه به کمبود کافی برای اسببتقرار گروه

سی شده دوران های در زمینه پیش از تاریخ منطقه، به مطالعه محووهمطالعات و برر های کاوش 

های ایو دوران، ابتدا با مطالعه محووهم  و سن  تا عدر آهو شمال غرب بپردازد. ایو پژوهش 

های موجود حاصل از پردازد؛ سپ  بر اساس دادهبه توصیف و تحلیل وضعیت فرهنگی منطقه می

ثیر عوامل محیطی در فروپاشبی أتی به تحلیل زیسبت محیط منطقه و تشبناخهای باسبتانکاوش

 پردازد.اجتماعات انسانی می

 های( پژوهش:سؤال )سؤال -1-3

غرب ایران چه پیش از تاریخ منطقه شمال یهگیری جوامع انسانی در دوردر شکلعامل مهم 

 بوده است؟

 سن  تا عدر آهو چگونه بوده است؟یط منطقۀ آذربایجان در دورۀ م محزیست

 محیطی منطقه، استقرار جوامع انسانی چگونه بوده است؟های زیستبراساس ویژگی

 

 پژوهشهای( فرضیه )فرضیه -1-4

شد، فرضیه را میارئه فرضیات از مراحل اولیه تحقیق بعد از انتخاب موضوع می توان تئوری با

شده ست که در مراحل ثابت ن ضیهای دان های بعدی پژوهش قابلیت اثبات و رد آن وجود دارد. فر

 اند از:مطرح شده در ایو پژوهش عبارت

غرب از توان شببمال یمحیطی منطقهاز تاریخ شببرایط زیسببتدر دوران پیش -1

 محیطی مناسبی برخوردار بوده است.

های بدسببت در دوره مورد بحث براسبباس داده غرب ایرانشببمال یدر منطقه -2

سی و زمیوآمده از مطالعات گرده شنا سی، جانور سی مشخد گردید که آب و شنا شنا

ست حیوانات مختلف و گیاهان بوده که جوام شرایط مطلوب جهت زی ع هوای منطقه از 
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را داشببته که در ادامه به آن پرداخته شببده ایو عدببر توانایی شببناخت و اهلی کردن آن

 است.

شت کوچ و سن جوامع دوره م  -3 شینیمفرو منطقه دارای معی ستقرار  ن و ا

و الگوهای اسببتقراری متناسببش با محیط زیسببت و معیشببت  اندبوده در کنار منابع آبی

 ساکنان هر منطقه متفاوت و متغییر بوده است.

 هدف )اهداف( پژوهش: -1-5

ستانی دوران پیش از تاریخ  -1 ستقرارهای با تعییو نقش عوامل وبیعی مؤثر بر ا

 منطقه مورد مطالعه

ستقرارهای دوره -2 ضعیت الگوی ا سایی و تعییو و مفرو  سن  وهای م شنا

 منطقه مورد مطالعه

 ازتاریخزیست منطقه در دوران پیششناسایی محیط -3

 ضرورت و اهمّیت پژوهش: -1-6

ستان سی از نگاه با شنا ست بوم  ست و با توجه به اینکه مطالعات زی سی مغفول مانده ا شنا

اسببی شببنتاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اسببت. ل وم توجه به ایو مقوله در مطالعات باسببتان

های محیطی مناسببش جهت غرب ایران به دلیل داشببتو پتانسببیلمشببهود اسببت. منطقه شببمال

گیری و گسببترش جوامع انسببانی ل وم توجه به زیسببت محیط منطقه و نواسببان اقلیمی در شببکل

 های مختلف ضروری است.دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 ایرانغربجغرافیای طبیعی و انسانی شمال-2

صلی بازسازی گذشته است که با توججغرافیا و موقعیت اقلیمی از رکو ه به هر شرایط، های ا

ی حیات و رشد جداگانه را موجش شده است. در بحث و ادامه برداری از زمیوروش مدیریت، بهره

 شود.توان از سه نوع یاد کرد که به تفدیل بیان میبروز و تشکیل دول در بستر جغرافیا می

 بدون تاریخ(:) یرناپذجغرافیای غلبه -2-1

 رسببد و هیم تاریخیدر ایو جغرافیا مهار وبیعت سببخت بوده و هیم مدیریتی به تولید نمی

شرفت او به می ان اجازهمدول نمی سان به تاریخ و زندگی و پی جغرافیا  شود. بدیو ترتیش ورود ان

بسببتگی دارد که بهتریو م ال برای ایو نمونه اسببکیموها هسببتند که با جغرافیای خاا به جای 

 سازند.خاک با یخ خانه می

شببود فدببول شببامل می درجه را 35: در ایو جغرافیا که مدارهای باالی جغرافیای ناموزون

شت سالیغیر منظم بوده و عاری از د شک ست. خ ها، های ممتد، آفتهای پهناور و رودهای آرام ا

های ب رگ انسانی است. ایو کمبودها گاه به جدال گیری تجمعسیل و کمی منابع آبی مانع شکل

سیع منجر میدر برخی موارد به مهاجرت قبایل و ستر وبیهای و عی اما نامتوازن و شود. در ایو ب

در هر کانون زیسببتی، قویتریو شببخد ارکان قدرت را به دسببت گرفته و کل جامعه را به دفاع و 

 گیری نظام دیکتاتوری اسبببت؛ چناننه یک فردکند. ایو جغرافیا مقدمه شبببکلنظم رهبری می

سلش،  ست گرفته آحاد را از اعتراض  ست را به د سیا داد و  شده، عنان اقت سلط بر مردم  حقوق م

 شود.بر و شورشی نامیده میملی تضییع و ملل مغلوب با عنوان فرمان

سعه(:موزون )جغرافیای  ها و تریو تمدنو جوی نقشه جغرافیایی و توجه به قدیمجست تو

تریو ایام بهتریو اعتدال جغرافیایی را برای دهد که انسببان از قدیممراک  تجمع انسببان نشببان می

ها یافته است و در تنگناهای وبیعی و جمعیتی مسیر خود را در ایو نوار به سکونت در ایو عرض

شببرق یا غرب گشببوده اسببت. منابع آبی و غذایی کافی هم برای انسببان هم برای احشببام، فدببول 



 

 

های مسبباعد، رودهای پرآب، توالد و تناسببل موزون، درجه حرارت مناسببش و تعادل منظم، زمیو

شته و بدون امعی در ایو جغرافیایی میگیاه و حیوانات باعث ظهور جو شود که دغدغه انتخاب ندا

سکان برگ یند. در ایو چشم سبت نیاز و توانایی خود محدوده ای را برای ا ستی  به ن انداز تنازع و 

ها وسبببیع اقلیمی و وفور منابع، کلنی بعد محدوده ای دیگر را انتخاب و بدیو صبببورت وی ه اره

دهند. در ایو نوع از جغرافیا و شاه راه ه و به رشد ممتدخود ادامه میهای جدید شکل گرفتکانون

ی عموم ای امنیت اقتدادی، سیاسی و شرکت در حکومت مرک ی از اصول پذیرفته شدهدرجه 25

های بشری در ایو جغرافیای رام ساز و پیشرفتتوان گفت که بیشتریو رخدادهای تمدناست. می

ست. تمدن در، یونان، های جنورخ داده ا سیای کهو، چیو، هند، ایران، بیو النهریو، م شرق آ ب 

میرزایی و اند  ها، اینکاها، مایاها و... در ایو بسبببتر ظهور و رشبببد کردهروم، شبببمال افریقا، آزنک

 (. منطقه مورد مطالعه در ایو پژوهش نی  در ایو منطقه واقع گردیده است.34: 1393، همکاران

ست که  سرزمینی ا ست و در ایران  شمالی قرار گرفته ا ست و پنج تا چهل درجه عرض  در بی

ستوایی قرار دارداز قسمت شمال تا کوه کپک داو تا کناره های جنوبی دریای خ ر و ناحیه جنش ا

رود ارس ادامه دارد، از قسبببمت جنوب به دریای عمان و خلیج فارس امتداد دارد و در شبببرق با 

 (.56: 1336پتروف،دارد  رق با ترکیه و عراق مرز مشترک و در قسمت ش پاکستان و افغانستان

ستانغرب ایران که در تقسیمشمال شرقی و غربی و اردبیل های آذربایجانبندی جغرافیایی، ا

شامل می ساحت  شود،را  دات  137/122635ایو منطقه با م  8/39تا  35کیلومتر مربع در مخت

وول شببرقی گسببترش یافته اسببت. از نظر  درجه 9/49درجه تا  12/44درجه عرض شببمالی و 

جغرافیایی سببیاسببی و موقعیت نسبببی در مرزهای شببمالی، کشببورهای ارمنسببتان و جمهوری 

ند. ایو منطقه از سببمت اند. در غرب نی  کشببورهای ترکیه و عراق قرار دارآذربایجان واقع شببده

ستانجنوب، جنوب شرق به ترتیش با ا ستان، همدان، ق ویوشرق و  سایه  های کرد و گیالن هم

ای است. در برخی شناسی پینیدهساختمان زمیو(. دارای 87: 1393،میرزایی و همکارانهستند  

ی شببمالی و شببرقی آن را ادامه هاخدببوا قسببمتاز تقسببیمات سبباختمانی، ناحیه آذربایجان به

ارومیه را ج و های تکاب و شببناسببان نی  قسببمتد. برخی از زمیوانکوه البرز در نظر گرفتهرشببته

اند در حالی که در خیلی از تقسبببیمات سبببیرجان در نظر گرفته -کمربند دگرگونی سبببنند 

سرزمیو سیاری از  ست. در واقع ب سرزمیو آذربایجان ادامه ایران مرک ی ا های ساختمانی ایران، 

دارند هایی مانند البرز و ایران مرک ی شبببناسبببی ویژگیغرب، از لحاظ سببباختمان زمیوشبببمال

 (.98: 1371مخلدی، 

های دریایی ب رگ پوشیده شده بود که شناسی با آبهای سوم زمیوغرب ایران در دورهشمال

شود شناسی را شامل میتتی  نام داشت. در دوران سنوزوئیک که دوره های سوم و چهارم زمیو

سته زمیو و حرکت شفزایی و فعالیتهای کوهدر نتیجه تغییرات ب رگ در پو شدید، های آت شانی 
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های آذربایجان های بلندی مانند آرارات، زاگرس، البرز، قفقاط، سهند، سبالن و سایر کوهکوهرشته

 (.43: 1370اند  خاماچی،ایجاد شده

 غرب ایرانهای زمین شناسی شمالویژگی -2-2

شمالاز ویژگی سته زمیو در  سلهای بارز پو ست که از یک ورف غربی ایران گ های مهمی ا

های متواتر و شببدید در حال حاضببر اسبت باعث عدم ثبات قشببر زمیو و از ورف دیگر علت زل له

قانی، آذربایجان در اثر فشبببارهایی که از ورف جنوب به سبببمت  نجد (.79: 1382 عالیی وال

ها های شدیدآذربایجان، ظاهر برجستگیها و آتشفشانزل له شرقی بوده به وجود آمده است.شمال

سمترا چندیو ب ست و حتی در ق های از ارومیه نظم وبقات را ووری عوض کرده ار تغییر داده ا

های اسببت که رسببوبات تازه را از قسببمت اولیه پرتا  کرده و با ارتفاع زیادی، روی رسببوبات دوره

غربی زایی الرامید، سببرزمیو شببمال(. بعد از کوه106: 1381معرفت،اسببت  بعدی پخش کرده 

ساختی و آتشعنوان مرک  جنبشبه شانی فعال قرار میهای زمیو  ها که گیرد. ایو گونه فعالیتف

های از دوره ائوسببو شببروع شببده بود تا اواخر دوره پلویسببو و حتی کواترنر ادامه داشببت. فعالیت

های رسببوبی فشببانی بوده اسببت و دامنه آن نه تنها محیطماگمایی ایو بخش، معموال از نوع آتش

(. ایو منطقه چون در محل تالقی دو 1382همان،شود  ده را نی  شامل میبلکه مناوق چیو خور

صلی تکنونیک ف شتهخط ا شته کوه الت ایران که یکی در امتداد ر کوه البرز و دیگری در امتداد ر

های ها و ری ششناسی حرکات زیادی داشته است، و زل لهزاگرس قرار گرفته است به لحاظ زمیو

ست. از ویژگیهای آن پی در پی کوه ست  های دیگرایوبیانگر ایو تحرک ا منطقه دریاچه ارومیه ا

سنکلینال می سوم زمیوکه در اثر یک گودی تکتونیک از ژئو شد که از دوره  سی باقیبا مانده شنا

سن  شات گوناگون بر روی  ست آزمای شمالا سمت از های  ست که ایو ق غرب ایران بیانگر ایو ا

ای هایی از ارومیه و تکاب نمونهآن دارای قدمت زیادی است. در قسمت ایران نسبت به سایر نقاط

های ایران از جمله مکاشببیسببت و گین  پیدا شببده اسببت، آزمایشببات تریو نوع سببن از قدیمی

میلیون سببال  2000تا  1500ها را ها انجام گرفته اسببت عمر آنپرتوسببنجی که روی ایو سببن 

 (..98: 1362بدیعی،  اندتخمیو زده

های مهمی است که یکی از وجوه شاخد قشر زمیو در آذربایجان عبارت از وجود شکستگی

از ورفی خود نمودار تحرک و دوام ثبات قشبببر زمیو در منطقه و از سبببوی دیگر سبببر منشبببا  

«  خاورمیانه»کتاب باشببد. و.ب. فیشببر در های متواتر و گاهی شببدید آن در زمان حاضببر میزل له

ن دیک آناتولی شکلهای زمیو در درجه »نویسددر ایو باره می« غربیالزاگرس شم»تحت عنوان 

های مشببخد قشببر صببورت های تکتونیکی متفاوت که در وول شببکسببتگیاول در نتیجه حرکت

ست. لذا قطعات  ستگی گرفته بوجود آمده ا شک دور  ضهها از یکباال آمده( مح های ورف و حو

ها بواسببطه خورد، اگرچه در جاهایی حدود ایونشببسببتی از ورف دیگر بطور بارزی به چشببم می



 

 

 فرسایش شدید تعدیل شده است.

شته» شکیل میقطعات باال آمده زمیو ر دهد که به وور کلی هرچه به ورف ای از قطعات را ت

تر هستند و بدیو وریق مجموعا شکل ظاهری یک فالت وسیعی را غرب پیش برویم مرتفعشمال

اند بریده های متعددی که زمیو را عمیقاًشرقی دارد، درهرف جنوبکنند که شیبی به وایجاد می

های کنند بطوریکه با وجود شکل کلی فالتی زمیو پستی و بلندیقطعات مختلف را از هم جدا می

 «.آن بسیار متنوع است

 های آتشفشانتوده

آرارات است. ایو آذربایجان سه توده آتشفشانی مهم و مشهور دارد که شامل سبالن، سهند و 

اند و در دوره پلیوسببو جدید و زمان چهارم قدیم فعال سببه کوه در دوره پلیوسببو تشببکیل شببده

ساس گفته شانی بودند. برا شف سبالن در عهد چهارم فعالیت آت سهند و  های دکتر ریبو دو قله 

 داشتند.

د پلیوسببو و در باشببد ایو قله نی  مانند دو کوه دیگر در عهتوده آتشببفشببانی دیگر آرارات می

های آتشفشانی اشاره شده دکتر ریبو به یک قسمتی از عهد چهارم فعال بوده است. عالوه بر توده

 کند.جریان سطحی مواد مذاب در قسمت شرق قدبه زنوز نی  اشاره می

 

 های آبگرم و معدنی آذربایجانچشمه

شمه شمهچ سرعیو: تعداد چ شد کعدد می 10های آبگرم تقریبا های  سمت جنوبلی با ه در ق

 رسد.درجه می 48ها به سبالن قرار دارند. بیشتریو درجه حرارت ایو آبگرم

قوتور سویی  آب جرب(، یک چشمه آبگرم گوگردی است که در کنار جاده اردبیل به مشکیو 

 شهر واقع گردیده است.

حدی است چشمه آبگرم: ایو چشمه در گرمادوز شهرستان کلیبر قرار دارد که حرارت آن به 

 شود.که تخم مرو در آن پخته می

 چشمه آب معدنی نیم گرم: ایو چشمه در روستای گرمادوز شهرستان کلیبر قرار دارد.

 چشمه آبگرم: در روستای آبری  از دهستان آالن بر آغوش قرار دارد.

ستان هروآباد چشمه آبگرم: در دهکده گرم شهر ستان خان اردبیل، بخش مرک ی  خانه در ده

 بادشد قرار دارد.درجه می 50تا  30دمای آن که 

 چشمه آبگرم: در دهستان کیوبی در قسمت شمالی شرقی هرو آباد قرار دارد.

 چشمه آبگرم سراب: در دهکده سروها در شهرستان سراب قرار دارد.

درجه سانتی  42حرارات آن به  تبری  قرار دارد که –آباد: در مسیر تهران چشمه آبگرم بستان

 رسد.گراد می
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 چشمه آبگرم قرچمو: در دهستان گرم رود قرار دارد.

گراد ذرجه سبببانتی 38چشبببمه آبگرم تنانون: در اسبببتان زنجان قرار دارد که حرارت آن به 

 رسد.می

 دژ قرار دارد.دژ: واقع در احمدآباد شهرستان شاهیوچشمه آبگرم شاهیو

 هشترود قرار دارد.کیلومتری از  50چشمه آبگرم هشترود: در فاصله 

 کیلومتری از روستای لیقوان قرار دارد. 5چشمه آبگرم لیقوان: در فاصله 

صله آب سکو: در فا شمه آبگرم  30های معدنی ا سراب قرار دارد و چ ستان  شهر کیلومتری از 

 کیلومتری اسکو قرار دارد. 4دیگری در فاصله 

گراد واقع درجه سببانتی 50ت کیلومتری از سببلماس با حرار 30آبگرم سببلماس: در فاصببله 

 گردیده است.

 جشمه آبگرم زاویه: در روستای زاویه در شهرستان ماکو قرار دارد.

های مختلف وجود دارد. ها، چشببمه های معدنی دیگری نی  با حرارتدر ن دیکی ایو چشببمه

های باشببند که برای درمان بیماریایو چشببمه ها دارای امالح معدنی زیادی از جمله گوگرد می

 (.69: 1387سیاهپوش،  یرندگپوستی و رماتیسم مورد استفاده قرار می

 غرب ایرانهای شمالناهمواری -2-3

های های دره ارس از کوههای منطقه آذربایجان از سببمت شببمال به وسببیله فرورفتگیناهموار

شده ستان جدا  شتر منطبق بر خطقفقاز وارمن ست. هر دو  الراس آذربایجان غربیاند. در غرب بی ا

اند؛ زیرا روند ولی یک مرز ئومورفولوژی را تشببکیل ندادهمرز اگرچه مرزهای وبیعی به شببمار می

شبببود. در مشبببرق سبببوی مرزهای وبیعی نی  دیده میخدبببوصبببیات زمیو آذربایجان در آن

اند اما در جهت های تالش محدود شببدههغرب به وور مشببخد توسببط کوهای شببمالناهمواری

توان یافت؛ زیرا بعضببی های مجاور نمیرز مشببخدببی برای جدا کردن آن از سببرزمیوجنوبی، م

تا شبببروع کوهویژگی قه در جنوب کم و بیش  یده میهای ایو منط شبببود و در های زاگرس د

ضی ویژگیجنوب سافتی بع شکل زمیو تدریجی بوده و تا م سی شرقی نی  تحول  شنا های پیکر

ست. آذربای شمال غربی کشور ا شمار میناحیه  رود. در واقع جان در واقع گره کوهستانی ایران به 

ساب  ستان، و آناتولی به ح سه فالت ایران، ارمن شردگی  منطقه آذربایجان محل تالقی و به هم ف

های ایو منطقه شببده اسببت. ایو در بی نظمی ناهمواری آید و ایو موضببوع باعث پینیدگی ومی

صل از دینامیک ب سایش حا ست که فر ساختمانی حالی ا سیعی در عوارض  یرونی نی  تغییرات و

ها اف وده اسببت. آذربایجان از لحاظ توپوگرافی ایجاد کرده اسببت و در عیو حال بر تنوع ناهمواری

به صبببورت یک فالت نسببببتا مرتفع اسبببت. به نحوی که اختالف ارتفاع بیو پسبببت تریو محل 

رسد. بخش میانی ایو فالت فرو رفته می متر 1300چاله ارومیه( و چاله خ ر به حدود   یجانآذربا



 

 

ست  سیله فرورفتگی ا سیم چاله ارومیه( و به و شرقی و غربی تق ساوی  های م بور به دو بخش نام

های گسببلی مهمی هسببتند که در دو ورف چاله ارومیه شببده اسببت که دلیل عمده آن سببیسببتم

 (.1388عالئی والقانی،  امتداد یافته است 

ستان ساب میدیدهها از جمله پکوه  %80آیند که حدود های مهم جغرافیایی آذربایجان به ح

ستان سعت آذربایجان را کوه سط فالت آذربایجان حدود ها در بر گرفتهاز و  1800اند، ارتفاع متو

 (.176: 1368رئی  نیا،است  متر 

های قسبمت آید. رشبته کوهعنوان گره کوهسبتانی کشبور به حسباب میغرب ایران بهشبمال

ساختمان دل میشمالی و جنوب غربی فالت با  شوند. عالوه های مختلف در ایو بخش به هم مت

اند. ایو قسببمت از کشببورمان به علت عملکرد های مرک ی از ایو ناحیه انشببعاب یافتهبرایو کوه

اند که های کوچکتری پیدا شدهها واحداند. در اثر ایو فرسایشهای روان تج یه شدهفرسایش آب

شند. بخاور همیو میخی جداگانه و برخی دیگر به دنباله عوارض محیط اوراف خود میبر توان با

عالیی کرد  های پیکرشببناسببی کوچکتر به شببرح زیر تقسببیم غرب ایران را به قسببمتشببمال

 (.48: 1388والقانی،

های تالش تا آرارات در کشور های جداگانه قسمت شمالی که از کوهکوهرشته .1

 باشد.های قره داو میهای ایو رشته کوهتریو کوهه دارد. از عمدهترکیه ادام

 کوه غربی یا همان زاگرس که از آرارات در مرز بیو ایران و ترکیه آغازرشبببته .2

 های مکران در جنوب شرق امتداد دارد.کوهشده و تا رشته

 های جنوبی سبالن ادامه دارند.که تا دامنه -ب قوش و سهند -ی مرک یرشته .3

های قوشه داو و سبالن که از قسمت شمال شرقی تبری  شروع و تا کوهرشته .4

 اردبیل ادامه دارد.

شته .5 شته کوه زاگرس و  -سلیمانقافالنکوه و تخت -ی جنوبیر سط ر که در و

 (.1368رئی  نیا،است  های مرک س قرار گرفته رشته کوه

 شرقیهای آذربایجانکوه -2-3-1

ستان آذربایجان  سمت زیادی از ا ست. ایو کوهشرقی را کوهق سهند ها فرا گرفته ا ها یا م ل 

های های قره داو و میشوداو دیوارمانند هستند. سرزمیوتک و مخرووی شکل هستند یا م ل کوه

 کارشناسان گروه جغرافیای دفتر برنامهشوند  ها از هم جدا میپست آذربایجان به وسیله ایو کوه

 (.58: 1381های درسی،ری ی و تالیف کتاب

 های استان آذربایجان شرقی از سه قسمت جداگانه زیر تشکیل شده است:ناهمواری
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 های شمالیالف( کوه

باشببد. ایو رشببته کوه داو میهای قرهتریو مرزهای ایران کوهداو: شببمالیقره .1

مرز ایران و ترکیه شببروع های آرارات در باشببد که از کوهکیلومتر وول می 220 یدارا

های تالش در قسببمت شببرق امتداد یافته اسببت. ایو رشببته کوه در واقع شببده و تا کوه

است باو در کشور آذربایجان است که رود ارس ازهم جدا کرده های قراههکودنباله رشته

 (.55: 1369افشار، 

و جنوب  داو و جنوبهای قرهکوه در ادامه کوهمیشببو و مورو داو: ایو رشببته .2

ست و در  شده ا شیده  شرقی ک سمت  شمال دریاچه ارومیه در ق سمت  غربی مرند در ق

ست. متر می 3155علمدار ارتفاع آن به  سمت دارای حداک ر ارتفاع ا سد که در ایو ق ر

شرقی ایو رشته کوه قرار دارد امروزه از مراک  ی معروف یام که در قسمت شمالگردنه

 (.224: 1369ار سیستانی،افش  یدآتفریحی به شمارمی

 های شرقیکوه -2-3-2

جنوبی کشیده  -: که در قسمت شرق اردبیل در قسمت شمالی. ارتفاعات طالش یا باغرو1

ها مانع از ورود رووبت دریای خ ر کند. ایو کوهشببده، و دریای خ ر را از فالت آذربایجان جدا می

روبه ورف دریا مرووب و پوشببیده از  های شببرقیشببوند بخاور همیو دامنهبه داخل منطقه می

ست اما دامنه ست بلندتریو قلهجنگل ا شیده از علف ار ا داو در های تالش، آقی کوههای غربی پو

ری ی و تالیف کارشبببناس گروه جغرافیای دفتر برنامهباشبببد  می 3322جنوب خلخال با ارتفاع 

 (.75: 1381های درسی،کتاب

های کم ارتفاعی های تالش در شمال به کوهامتداد کوه و:لهای صلوات داغ وخروس. کوه2

متر است. جهت  2228ها شود. حداک ر ارتفاع ایو کوههای صلوات نامیده میشود که کوهختم می

های های مشهور ناحیه شمالی آذربایجان کوهجنوب غربی است. از جمله کوه -ها شمال شرقیآن

اسبببت متر، ارتفاعات جنوبی جلگه مغان را تشبببکیل داده  700باشبببد که با ارتفاع لو میخروس

 (.69: 1352هویدا، 

 های مرکزی و جنوبیکوه -2-3-3

سبالن: 1 های بلندی همنون صببائیو، سبببالن که در زبان آذری سبباواالن نام دارد از کوه. 

آذربایجان از چهار ورف بر  ها در قسمت مرک یهای ایو کوهنرمیق و... تشکیل شده است. دامنه

شرق  سراب. اردبیل در  شمال، از مغرب به تبری ، از جنوب به  شهر و اهر در سمت  شهر مشگیو 

شراف  سان گروه جغرافیای دفتر برنامه ری ی و تالیف کتابدارد  ا شنا سی،کار (. 1381:64های در



 

 

 یدارا، هرم داو متر 4811های معروف ایو رشته کوه، سلطان سبالن که دارای ارتفاع ازجمله قله

سببببازمببان جغرافیببایی نیروهببای ببباشببببد  می متر 4600و کسبببری داو دارای  متر 4650

سل ، شانی خاموش ایران می1371:102م شف شهورتریو کوه آت سبالن بعد از دماوند م شد. (.  با

جنوبی آید اما دامنه سو و رودخانه اهر فرود میدامنه شمالی آن با شیش زیاد، به سمت جلگه قره

های فرعی آن همگی از وبقات آن شببیش مالیم دارد. کوه سبببالن، آتشببفشببانی اسببت که کوه

 (.1338:76دومورگان،است  آتشفشانی ساخته شده 

سراب و در . بزغوش یا بزکش: 2 سبالن و جلگه  سمت جنوب کوه  شته کوه ب غوش، در ق ر

ست.. وولش  ست. دو دره  45ن کیلومتر و عرض آ 120شمال غربی میانه قرار گرفته ا کیلومتر ا

ها دره قرانقو کنند که یکی از آنهای شرقی کوهستان اذربایجان جدا میایو کوهستان را از دامنه

کند و دیگری دره اوجان های شبببرقی کوه سبببهند جدا میچای در میانه، که ایو کوه را از دامنه

کند. بلندتریو قله برغوش آباد که ب غوش را در غرب از ماسببیف سببهند جدا میچای در بسببتان

توان ایو رشببته متر دارد. با توجه به موقعیتی که ایو رشببته کوه دارد می 3304اندازه ارتفاعی به 

ضه ساب کوه را به عنوان یکی از مهمتریو عوامل تعییو کننده منابع آب در حو های داخلی به ح

 (.34: 1370خاماچی، آورد  

رشته کوه در واقع ادامه کوه ب غوش است که در سمت ایو عون بن علی(: داغ ). عینالی 3

شتو آرامگاه عون بو علی در  متر 1800 یداراشمال تبری  قرار دارد.  ست به علت قرار دا ارتفاع ا

 آن به عون بو علی نی  مشهور است.

کیلومتری قسببمت جنوبی تبری  قرار دارد.  50کوه سببهند در  قوچ گلی داغ(:سههدند ). 4

مراغه قرار  -کوه ادامه یافته اسببت. ایو کوه در میان جلگه تبری ا کوه قافالنقسببمت شببرقی آن ت

شرقی سمت آن بیو دره ق ل اوزن و دریاچه ارومیه،  شد جبهه جنوب آن به غربی می -دارد و  با

ست. تا ححدود قافالن کوه تا ن دیکی دریاچه ورف مراغه و جبهه سمت تبری  ا شمالی آن به  ی 

سهند جام داغی نام دارد که ارتفاعی به اندازه 57: 1352هویدا،  داردارومیه ادامه  (. بلندتریو قله 

 (.107: 1338دومرگان،دارد  متر  3722

سمت جنوب و جنوب کوه:. قافالن5 ست. ایو کوه در ق ستان میانه واقع گردیده ا شهر شرق 

قی به سببمت شببود: قسببمت شببراوزن به دو قسببمت تقسببیم میایو کوه به وسببیله رودخانه ق ول

سق  امتداد دارد. داخل ایو کوه تونل ستان  شهر سمت  سمت غربی به  های ب رگیبرای منجیل و ق

ستای آچاچی به  ست که ب رگتریو تونل آن در ن دیکی رو شده ا ساخته  سه و آهو  شو وول راه 

 (.76: 1369افشارسیستانی، باشد  متر می 1100
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